ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Останнє оновлення: 05.05.2022.
Дана Політика конфіденційності (надалі – Політика) визначає порядок збору,
використання та розповсюдження ТОВ «АРГІТ» (надалі – Компанія, Ми) інформації про осіб,
які користуються Сервісом, та інформації про інших осіб, що була отримана Компанією з
незалежних відкритих (в т.ч. офіційних) джерел (надалі – Суб’єкти даних або Ви).

1. ТЕРМІНИ
Володілець – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних
даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.
Згода – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на
обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Суб’єкт даних – фізичні особи, зокрема Користувачі, учасники спортивних змагань, їх
тренери та інші особи, чиї персональні дані обробляються Компанією відповідно до цієї
Політики та/або згоди Суб’єкта даних.
Користувач – суб’єкт даних, який користується Сервісом.
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або
частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією,
накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і
поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням
відомостей про Користувача;
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно ідентифікована.
Розпорядник – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або
законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
Сайт – офіційний сайт Компанії в мережі Інтернет (https://iks.org.ua/ та
https://rank.iks.org.ua).
Сервіс – програмно-апаратний комплекс, в тому числі Сайт, що належить Компанії й
надає Користувачу доступ до інформації щодо спортивних змагань, результатів спортивних
змагань та спортивної статистики, забезпечує обмін відповідною інформацією та/або
спортивними новинами.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Володільцем персональних даних є ТОВ «АРГІТ», що знаходиться за адресою: Україна,
21037, місто Вінниця, вул. Ляля Ратушна 128а, 13.
2.2. Розпорядником персональних даних є ТОВ «АРГІТ», що знаходиться за адресою:
Україна, 21037, місто Вінниця, вул. Ляля Ратушна 128а, 13.
2.3. Ви зобов'язані уважно прочитати та зрозуміти Політику, перш ніж користуватись
Сервісом.

2.4. Користуючись Сервісом, Ви погоджуєтесь з умовами цієї Політики та надаєте Компанії
згоду на збір, обробку і розповсюдження інформації про Вас відповідно до цілей, визначених
цією Політикою.
2.5. У разі Вашої незгоди з умовами цієї Політики, будь ласка, не відвідуйте Сайт та
терміново припиніть використання Сервісу.
2.6. Погоджуючись з цією Політикою, Ви також надаєте згоду на обробку Ваших
персональних даних та підтверджуєте, що повідомлені про порядок та мету, а також інші умови
їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»
(далі - Закон).
2.7. Ви підтверджуєте, що маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої
держави для прийняття умов цієї Політики та надання згоди на обробку Ваших персональних
даних на умовах, що викладені у Політиці.
У випадку, якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, згода з цими правилами
повинна бути надана Вашими батьками або опікунами, що мають повний обсяг цивільної
дієздатності та уповноважені за законами держави Вашої юрисдикції надавати таку згоду.
Якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності та отримати згоду Ваших батьків або
опікунів не видається можливим, не відвідуйте Сайт та терміново припиніть використання
Сервісу.
Компанія звертається до батьків (опікунів) з проханням роз’яснити особам без достатнього
обсягу дієздатності питання безпеки в мережі Інтернет та необхідності дотримання такими
особами правил користування тими чи іншими сервісами в мережі Інтернет.
Компанія не несе відповідальності за порушення особами без достатнього обсягу дієздатності
положень цієї Політики.
2.8. Компанія час від часу може змінювати цю Політику. У разі внесення таких змін нами
буде змінено дату останнього оновлення у верхній частині цієї Політики. Чинною версією
Політики є та, яка розміщена на Сайті.
2.9. Ми наполегливо рекомендуємо Вам ознайомлюватися з умовами Політики кожного разу,
коли відвідуватиме Сайт. Це дозволить Вам залишатись проінформованим про методи і
способи, які ми використовуємо при роботі з даними. Користуючись Сервісом, Ви
погоджуєтесь підпорядковуватись цій Політиці, а також останнім змінам до неї, незалежно від
того факту, чи були ознайомлені з такими змінами.
3. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ
3.1. До інформації про Користувача, що збирається Компанією, відноситься:
3.1.1. Інформація, отримана від Користувача, зокрема:
− ПІБ фізичної особи;
− дата народження фізичної особи;
− номер телефону;
− адреса електронної пошти.
3.1.2. Інформація, отримана під час користування Користувачем Сервісом, зокрема:
− файли cookies;
− час доступу до Сайту;

− IP-адреса Користувача;
− поведінка Користувача на Сайті.
3.2. Компанія здійснює збір результатів спортивних змагань, спортивної статистики, іншої
інформації у вільному доступі, що надається незалежними відкритими, в тому числі
офіційними, джерелами. До такої інформації належать відомості про:
− ПІБ фізичної особи;
− дата народження фізичної особи;
− стать;
− територіальна приналежність особи (країна, область, територіальна федерація
легкої атлетики, місто, фізкультурно-спортивне товариство, клуб/спортивна
школа/інтернат/ВНЗ тощо);
− спортивні досягнення (спортивний результат (секунда, метри), кількість зароблених
очок, спортивний розряд відповідно до єдиної спортивної класифікації, спортивні
титули (чемпіон світу, Європи тощо);
− інша інформація (ПІБ тренера, антропометричні дані фізичної особи,
приналежність до штатної національної збірної команди, номер членського квитка
члена Федерації легкої атлетики України, код спортсмена в міжнародних спортивних
організаціях тощо).
3.3. Компанія має право додатково збирати персональні дані, окрім тих, що зазначені у
пунктах 3.1 та 3.2 Політики, якщо про їх склад, зміст і мету обробки повідомлено у Правилах
Користування Сайтом або на це була надана згода Суб’єкта даних.
3.4. Положення цієї Політики поширюються також на порядок збору і обробки персональних
даних, не зазначених у пунктах 3.1 та 3.2 Політики.
3.5. Компанія може автоматично збирати не особисту інформацію Користувача (інформація,
яка не дозволяє прямо чи опосередковано ідентифікувати особу), таку як характеристики
пристрою, який Користувач використовує для доступу до Сайту, включаючи інформацію про
програмне забезпечення та тип інтернет-браузеру, а також веб-ресурс, з якого Користувач
перейшов на Сайт.
4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Інформація про Користувача, яку ми збираємо відповідно до пункту 3.1 Політики, може
бути використана нами для різних цілей, в тому числі:
4.1.1. інформація про ПІБ, номер телефону та адресу електронної пошти Користувача для
ідентифікації особи на Сайті, створення та управління обліковими записами
Користувача;
4.1.2. інформація про адресу електронної пошти Користувача та номер телефону для
обміну інформацією між Компанією та Користувачем, в тому числі з питань
користування Сервісом, або проведення дозволених маркетингових комунікацій
через будь-які доступні канали зв'язку;
4.1.3. інформація про файли cookies, IP-адресу Користувача, час доступу до Сайту та
поведінку Користувача на Сайті для адаптації маркетингових і рекламних заходів,
що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, і контролю загальної та
індивідуальної активності Користувачів. Водночас Компанія не несе жодної

відповідальності за зміст матеріалу, що пропонується на Сайті або сервісах третіх
осіб;
4.1.4. інформація
про електронну пошту Користувача та номер телефону для
відправлення Push-повідомлень або попередження про використання облікового
запису Користувача під час відвідування Сайту.
4.2. Інформація про результати спортивних змагань та інша статистична інформація, яку ми
збираємо відповідно до пунктів 3.2 – 3.3 Політики, може бути використана нами, зокрема, для:
4.2.1. забезпечення Сервісу, зокрема, надання Користувачам шляхом розміщення у
публічному доступі на Сайті інформації щодо спортивних змагань, результатів
спортивних змагань та спортивної статистики спортсменів, а також обмін такою
інформацією та/або спортивними новинами.
5. ВАШІ ПРАВА
5.1. Особисті немайнові права на персональні дані Користувача та будь-яких інших осіб,
персональні дані яких збираються Компанією, є невід'ємними і непорушними. Ви маєте усі
права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими
законодавчими актами, зокрема:
5.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання
цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
5.1.3. на доступ до своїх персональних даних;
5.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
5.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
5.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини або до суду;
5.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
5.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
5.2. Ви маєте право пред’являти вмотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх
персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається
Компанією впродовж 10 днів з моменту отримання.
Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я
та по батькові особи, його місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну
пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки
Компанією.
Ви, посилаючись на недостовірність своїх персональних даних, зобов’язані на підтвердження
даної обставини надати видані на Ваше ім'я документи, які містять достовірні відомості про
Вас.
5.3. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що Ваші персональні дані
обробляються незаконно, Компанія припиняє обробку відповідних персональних даних (їх
частини) та інформує Вас про це.
5.4. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням
пункту 5.2 Політики, Вам надається вмотивована відповідь стосовно відсутності підстав для її
задоволення.
5.5. Ви маєте право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів,
у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних.
З моменту відкликання згоди Компанія зобов’язана припинити обробку персональних даних.
Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне
ім’я та по батькові особи, її місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну
пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку Компанією.
5.6. Вимоги надсилаються у письмовій формі на адресу: Україна, 21037, місто Вінниця, вул.
Ляля Ратушна 128а, 13, або в електронній формі на адресу електронної пошти:
contact@iks.org.ua.
6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
6.1. Компанія не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених
законодавством України або цією Політикою.
6.2. Компанія передає персональні дані організаціям-клієнтам Сайту, які здійснюють обробку
даних, ведуть статистику, а також довіреним особам для обробки інформації за дорученням і
на умовах Компанії, що відповідають цій Політиці та іншим вимогам законодавства.
6.3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує
Компанія.
6.4. Поширення персональних даних без Вашої згоди, допускається у випадках, визначених
чинним законодавством України, і виключно в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що
мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду
6.5. Компанія залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.
7. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ СТОРОННІ ВЕБ-РЕСУРСИ

7.1. Сайт може запропонувати обмін інформацією через соціальні мережі та інші інтегровані
інструменти (веб-ресурси), серед яких, кнопки «Like» або «Поділитись» у Facebook, які
дозволяють ділитись інформацією з Сайту.
7.2. Посилаючись на такі веб-ресурси, Компанія не створює та не має зв'язків із ними і не
спонсорує їх. Компанія також не передає та не отримує Ваших персональних даних з таких
веб-ресурсів.
7.3. Включення посилань на Сайт не є жодним підтвердженням, гарантією, або
рекомендацією таких сторонніх веб-ресурсів. Для отримання додаткової інформації про цілі та
масштаби збору і обробки даних, яку проводять такі веб-ресурси, будь ласка, ознайомтеся з
їхньою політикою конфіденційності.
8. РЕКЛАМА І АНАЛІТИКА. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ
8.1. Ми можемо дозволити третім сторонам надавати контекстні та інші рекламні
оголошення, надавати аналітичні послуги, які пов’язані з роботою Сайту. Ці треті сторони
можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації про використання
програми, в тому числі Вашу IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатори пристроїв, програмного
забезпечення та інформацію про обладнання, часовий пояс та інформацію про використання, в
тому числі інформацію, викладену в пункті 3.1 цієї Політики. Ця інформація може бути
використана Компанією та іншими сторонами, окрім всього іншого, для визначення
популярності певного контенту, для забезпечення контекстної та іншої реклами, і для кращого
розуміння Вашої діяльності на Сайті.
9. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
9.1. Компанія вживає розумних заходів та використовує організаційні та технічні заходи з
метою захисту Вашої інформації від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у
тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
9.2. Компанія не несе жодної відповідальності за випадкову втрату чи знищення
персональних даних, що пов’язані з вразливістю програмного забезпечення чи
телекомунікаційних каналів, які використовує Користувач, незалежні джерела чи інші офіційні
джерела для передачі інформації Компанії.
9.3. Кожен із працівників Компанії користується доступом лише до тих персональних даних,
які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх професійних чи трудових обов’язків.
9.4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає
подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
10. ЗВ’ЯЗОК З КОМПАНІЄЮ
10.1. Ви можете звернутись із запитаннями щодо цієї Політики в будь-який час, надіславши
відповідне повідомлення у письмовій формі на адресу: Україна, 21037, місто Вінниця, вул.
Ляля Ратушна 128а, 13, або в електронній формі на адресу електронної пошти:
contact@iks.org.ua.
10.2. Ви можете попросити нас оновити, виправити або видалити інформацію про Вас, яка
була надана Вами під час заповнення та реєстрації облікового запису Користувача або була
отримана нами з незалежних джерел, або відстежена самостійно з інших офіційних джерел в

будь-який час, надіславши відповідне повідомлення у письмовій формі на адресу: Україна,
21037, місто Вінниця, вул. Ляля Ратушна 128а, 13, або в електронній формі на адресу
електронної пошти: contact@iks.org.ua.
11. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
11.1. Компанія видаляє інформацію, зібрану (отриману) відповідно до пункту 3.1 Політики,
після спливу 5 років (1825 днів) з моменту здійснення Користувачем останньої дії в обліковому
записі на Сайті.
11.2. Компанія зберігає інформацію, зібрану (отриману) відповідно до пункту 3.2 Політики,
протягом строку, необхідного для досягнення цілей, задля яких вона збиралася (отримувалася).
11.3. Компанія видаляє інформацію про файли cookies, IP-адресу Користувача, час доступу
до Сайту, поведінку Користувача на Сайті та іншу інформацію, зібрану для цілей, визначених
пунктом 4.1.3 Політики, після спливу 5 років (1825 днів) з моменту останнього використання
Сервісу Користувачем.

